
Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

5.0.0.0.0.00.00.00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Compreende as contas com função de registrar os atos e fatos 
ligados a execução orçamentária.

Devedor

5.1.0.0.0.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO

Compreende o somatório dos valores monetários previstos para 
execução dos programas e ações (projetos, atividades e operações 
especiais) estabelecidos no plano plurianual e projeto de lei 
orçamentária anual.

Devedor

5.1.1.0.0.00.00.00 PPA - APROVADO
Compreende o somatório dos valores monetários previstos para a 
execução dos programas e ações (projetos, atividades e operações 
especiais) estabelecidos no plano plurianual.

Devedor

5.1.1.1.0.00.00.00
PPA POR PROGRAMA DE 
TRABALHO

Registra o somatorio dos valores monetarios do plano plurianual 
aprovado para o periodo de quatro anos, detalhado por programa 
de trabalho.

Devedor

5.1.1.2.0.00.00.00 REVISÃO DO PPA
Registra o somatorio dos valores monetarios das revisões anuais 
autorizadas durante o periodo de vigencia do plano plurianual, 
detalhado por programa de trabalho.

Devedor

5.1.2.0.0.00.00.00 PLOA
Compreende o somatório dos valores monetários previstos para a 
execução dos programas e ações (projetos, atividades e operações 
especiais) estabelecidos no projeto de lei orçamentária anual.

Devedor

5.1.2.1.0.00.00.00
PROJETO INICIAL DA LEI 
ORCAMENTARIA - RECEITA

Compreende o somatorio dos valores monetarios constantes do 
projeto da lei orcamentaria anual remetido pelo poder executivo ao 
poder legislativo para apreciação e aprovação.

Devedor

5.1.2.1.1.00.00.00 PLOA INICIAL DA RECEITA
Registra o somatorio dos valores monetarios da previsão de receita 
constante do ploa inicial.

Devedor
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5.1.2.1.2.00.00.00
ALTERAÇÕES DO PROJETO 
INICIAL DA LOA - RECEITA

Registra o somatorio das alterações no projeto inicial da loa em 
relação a receita.

Devedor

5.1.2.2.0.00.00.00
PROJETO INICIAL DA LOA - 
DESPESA

Compreende o somatorio dos valores monetarios constantes do 
projeto da lei orcamentaria anual remetido pelo poder executivo ao 
poder legislativo para apreciação e aprovação.

Devedor

5.1.2.2.1.00.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA
Registra o somatorio dos valores monetarios da fixação da despesa 
constante do ploa inicial.

Devedor

5.1.2.2.2.00.00.00
ALTERAÇÕES DO PROJETO 
INICIAL DA LOA - DESPESA

Registra o somatorio das alterações no projeto inicial da loa em 
relação a despesa.

Devedor

5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO
Compreende o somatório dos valores relativos à previsão da 
receita, fixação da despesa e suas alterações no orçamento geral 
do Estado durante o exercício financeiro

Devedor

5.2.1.0.0.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA Compreende o somatório dos valores relativos à previsão da receita 
pública aprovada pela lei orçamentária anual e suas alterações.

Devedor

5.2.1.1.0.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
Compreende o valor da receita previsão inicial da receita aprovado 
na LOA.

Devedor

5.2.1.1.1.00.00.00
PREVISAO INICIAL DA RECEITA 
BRUTA Registra a previsão inicial da receita bruta aprovada na LOA.

Devedor

5.2.1.1.1.01.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
Registra o valor da receita previsão inicial da receita aprovado na 
LOA.

Devedor

5.2.1.1.1.02.00.00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 
COTA DOS ÓRGÃOS

Registra o valor da receita previsão inicial da receita aprovado na 
LOA, referente a cota dos órgãos correspondente aos recursos do 
tesouro.

Devedor
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5.2.1.1.1.02.01.00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 
COTA DOS ÓRGÃOS

Registra o valor da receita previsão inicial da receita aprovado na 
LOA, referente a cota dos órgãos correspondente aos recursos do 
tesouro.

Devedor

5.2.1.1.1.02.01.01
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 
COTA DOS ÓRGÃOS - 
CORRENTES

Registra o valor da receita previsão inicial da receita aprovado na 
LOA, referente a cota dos órgãos correspondente aos recursos do 
tesouro para receitas correntes.

Devedor

5.2.1.1.1.02.01.02
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 
COTA DOS ÓRGÃOS - CAPITAL

Registra o valor da receita previsão inicial da receita aprovado na 
LOA, referente a cota dos órgãos correspondente aos recursos do 
tesouro para receitas de capital.

Devedor

5.2.1.1.1.02.99.00
CONTRAPARTIDA DA PREVISÃO 
INICIAL DA RECEITA COTA DOS 
ÓRGÃOS

Registra o valor da receita previsão inicial da receita aprovado na 
LOA, referente a cota dos órgãos correspondente aos recursos do 
tesouro (contrapartida).

Credor

5.2.1.1.1.09.00.00
(-) PREVISÃO INICIAL - DEDUÇÕES 
DA RECEITA Registra o valor da previsão das deduções da receita

Credor

5.2.1.2.0.00.00.00
ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA 
RECEITA

Registra o valor dos créditos previstos após a aprovação do 
orçamento independente da autorização já concedida na lei 
orçamentária para abertura de credito suplementar

Devedor

5.2.1.2.1.00.00.00
PREVISÃO ADICIONAL DA 
RECEITA

Registra o valor adicional da receita para abertura de créditos 
adicionais.

Devedor

5.2.1.2.1.01.00.00
PREVISÃO ADICIONAL DA 
RECEITA

registra o valor adicional da receita para abertura de créditos 
adicionais

Devedor

5.2.1.2.1.02.00.00
PREVISÃO ADICIONAL DA 
RECEITA - COTA DOS ÓRGÃOS

Registra o valor adicional da receita para abertura de crédito 
adicional - cota dos ógãos

Devedor
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5.2.1.2.1.09.00.00
(-) PREVISÃO ADICIONAL DA 
RECEITA - DEDUÇÕES DA 
RECEITA

Registra o valor adicional da dedução da receita para abertura de 
crédito adicional

Devedor

5.2.1.2.9.00.00.00
(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA 
RECEITA

Registra o valor da anulação da receita prevista no orçamento, na 
gestão fundos e nas administrações direta e indireta

Credor

5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA Compreende o somatório dos valores relativos à fixação da despesa 
pública aprovada pela lei orçamentária e suas alterações

Devedor

5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
Compreende o somatório dos valores monetários da dotação 
orçamentária inicial, adicional e seus cancelamentos

Devedor

5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL
Compreende a dotação inicial autorizada na lei orçamentária anual.

Devedor

5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL
Compreende os valores pertinentes aos creditos inicialmente 
aprovados para dar suporte a execução orcamentaria

Devedor

5.2.2.1.1.02.00.00 CORREÇÃO DO ORÇAMENTO
Compreende os valores pertinentes a correção do orçamentos 
conforme legislação do Estado.

Devedor

5.2.2.1.2.00.00.00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO 
DE CREDITO

Compreende o somatório dos valores monetários da dotação 
orçamentária decorrentes da abertura de créditos adicionais e seus 
cancelamentos

Devedor

5.2.2.1.2.01.00.00
CREDITO ADICIONAL - 
SUPLEMENTAR

Compreende o somatório dos valores relativos aos créditos 
adicionais suplementares com vista ao reforço da dotação 
orçamentária constante da lei orçamentária

Devedor
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5.2.2.1.2.01.01.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO

Registra os valores pertinentes aos creditos suplementares 
destinados ao reforco de dotação orcamentaria ja existente no 
orcamento em vigor, para a realização de despesas, autorizados em 
lei e abertos por decreto, para execução do orcamento dos 
órgãos/entidades integrantes do OGU, referentes ao OFSS.

Devedor

5.2.2.1.2.01.02.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Registra os valores pertinentes aos creditos suplementares 
destinados a reforco de dotação orcamentaria ja existente no 
orcamento em vigor,para a realização de despesas, autorizados em 
lei e abertos por decreto, para execução do orcamento proprio, nao 
orginario do OGE, referente ao OFSS com a utilização da fonte 
excesso de arrecadação

Devedor

5.2.2.1.2.01.03.00
ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL DE 
DOTAÇÕES

Registra os valores pertinentes aos creditos suplementares 
destinados a reforco de dotação orcamentaria ja existente no 
orcamento em vigor, para a realização de despesas, autorizados em 
lei e abertos por decreto, para execução do orcamento proprio, nao 
orginario do oge, referente ao OFSS com a utilização da fonte de 
anulação total ou parcial de dotações.

Devedor

5.2.2.1.2.01.04.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Registra os valores pertinentes aos creditos suplementares 
destinados a reforco de dotação orcamentaria ja existente no 
orcamento em vigor,para a realização de despesas, autorizados em 
lei e abertos por decreto, para execução do orcamento proprio, nao 
orginario do oge, referente ao OFSS com a utilização da fonte de 
operações de crédito aprovadas.

Devedor
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5.2.2.1.2.01.06.00 EXCESSO DE CONVÊNIOS

Registra os valores pertinentes aos créditos suplementares 
destinados a reforço de dotação orçamentária já existente no 
orçamento em vigor, para a realização de despesas, autorizados em 
lei e abertos por decreto, para execução do orçamento próprio, não 
originário do OGE, referente ao OFSS com a utilização da fonte de 
excesso de arrecadação de convênios..

Devedor

5.2.2.1.2.01.09.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Registra os valores pertinentes aos creditos suplementares 
destinados a reforco de dotação orcamentaria ja existente no 
orcamento em vigor,para a realização de despesas, autorizados em 
lei e abertos por decreto, para execução do orcamento proprio, nao 
orginario do oge, referente ao OFSS com a utilização da fonte de 
recursos da reserva de contingência.

Devedor

5.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL
Compreende o somatório dos valores dos créditos adicionais 
especiais destinados a atender programas não contemplados na lei 
orçamentária anual e autorizados em lei especifica.

Devedor

5.2.2.1.2.02.01.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO Registra os valores referentes a abertura de creditos especiais 
autorizados em lei específica com a fonte de superávit financeiro.

Devedor

5.2.2.1.2.02.02.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Registra os valores referentes a abertura de creditos especiais 
autorizados em lei específica com a fonte de excesso de 
arrecadação.

Devedor
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CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

5.2.2.1.2.02.03.00
ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL DE 
DOTAÇÕES

Registra os valores referentes a abertura de creditos especiais 
autorizados em lei específica com a fonte de anulação total/parcial 
de dotações.

Devedor

5.2.2.1.2.02.04.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Registra os valores referentes a abertura de creditos especiais 
autorizados em lei específica com a fonte de operações de crédito.

Devedor

5.2.2.1.2.02.06.00 EXCESSO DE CONVÊNIOS
Registra os valores referentes a abertura de creditos especiais 
autorizados em lei específica com a fonte de excesso de 
arrecadação de convênios.

Devedor

5.2.2.1.2.02.07.00
CREDITOS ESPECIAIS 
REABERTOS POR SUPERAVIT 
FINANCEIRO

Registra os valores referentes a créditos especiais reabertos nos 
termos do § 2º do art. 167 da CF/88, cuja fonte de recursos foi 
superavit financeiro.

Devedor

5.2.2.1.2.02.09.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Registra os valores referentes a abertura de creditos especiais 
autorizados em lei específica com a fonte de recursos da reserva de 
contingência..

Devedor

5.2.2.1.2.03.00.00
CREDITO ADICIONAL -
EXTRAORDINARIO

Compreende o somatório dos valores referentes à abertura de 
créditos adicionais extraordinários destinados a despesas 
imprevisíveis e urgentes como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, abertos por decreto do poder 
executivo.

Devedor

5.2.2.1.2.03.01.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO Registra os valores referentes a abertura de creditos extraordinários 
autorizados em lei específica com a fonte de superávit financeiro.

Devedor
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5.2.2.1.2.03.02.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Registra os valores referentes a abertura de creditos extraordinários 
autorizados em lei específica com a fonte de excesso de 
arrecadação.

Devedor

5.2.2.1.2.03.03.00
ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL DE 
DOTAÇÕES

Registra os valores referentes a abertura de creditos extraordinários 
autorizados em lei específica com a fonte de anulação total/parcial 
de dotações

Devedor

5.2.2.1.2.03.04.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Registra os valores referentes a abertura de creditos extraordinários 
autorizados em lei específica com a fonte de operações de crédito

Devedor

5.2.2.1.2.03.06.00 EXCESSO DE CONVÊNIOS
Registra os valores referentes a abertura de créditos extraordinários 
autorizados em lei específica com a fonte de excesso de 
arrecadação de convênios.

Devedor

5.2.2.1.2.03.07.00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
REABERTOS POR SUPERAVIT 
FINANCEIRO

Registra os valores referentes a reabertura de creditos 
extraordinarios cujo ato de autorização foi promulgado nos ultimos 
quatro meses do exercício anterior e cuja fonte de recursos foi 
superávit financeiro.

Devedor

5.2.2.1.2.03.09.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Registra os valores referentes a abertura de creditos extraordinários 
autorizados em lei específica com a fonte de recursos a reserva de 
contingência..

Devedor

5.2.2.1.9.00.00.00
CANCELAMENTO/REMANEJAMENT
O DE DOTAÇÃO

Compreende o somatório dos valores relativos aos créditos inicial, 
suplementar, especial e extraordinário cancelados ou remanejados, 
em casos regularmente previstos.

Credor
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5.2.2.1.9.01.00.00
ALTERAÇÃO DA LEI 
ORCAMENTARIA

Registra os valores dos creditos orcamentarios indisponiveis para 
execução da despesa, por medida de veto, contingenciamento ou 
contenção, e posteriormente canceladas, nos casos regularmente 
previstos.

Credor

5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO
Registra os valores dos acrescimos resultantes de alterações da lei 
orcamentaria em virtude de remanejamento.

Devedor

5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUÇÃO
Registra o valor da redução da dotação devido a alteração da lei 
orcamentaria em virtude de remanejamento.

Credor

5.2.2.1.9.02.00.00
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE 
DETALHAMENTO DA DESPESA

Registra a movimentação dos creditos por acrescimo ou redução 
decorrente de alteração do quadro de detalhamento de despesas - 
QDD.

Credor

5.2.2.1.9.02.01.00 ACRESCIMO Registra a movimentação dos creditos por acrescimo decorrente de 
alteração do quadro de detalhamento de despesas - QDD.

Devedor

5.2.2.1.9.02.09.00 (-)REDUÇÃO
Registra a movimentação dos creditos por redução decorrente de 
alteração do quadro de detalhamento de despesas - QDD.

Credor

5.2.2.2.0.00.00.00
MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS 
RECEBIDOS

Compreende o somatório dos valores dos recebimentos de créditos 
orçamentários através de destaque, provisão ou por fusão, cisão ou 
extinção de unidades

Devedor

5.2.2.2.1.00.00.00
DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE 
CREDITOS - PROVISÃO

Compreende os valores dos creditos descentralizados das unidades 
orcamentarias para as unidades administrativas sob sua jurisdição 
ou entre estas, ou entre uo/ug da adm. direta, no ambito da propria 
secretaria ou órgão equivalente, recebidos ao longo do exercício.

Devedor
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5.2.2.2.1.01.00.00
PROVISÃO RECEBIDA - MESMA 
UO

Compreende os valores dos creditos descentralizados da unidade 
orcamentária para as unidades administrativas sob sua jurisdição ou 
entre estas, recebidos ao longo do exercício.

Devedor

5.2.2.2.1.01.03.00
PROVISÃO RECEBIDA-
CORRENTES-MESMA UO

Compreende os valores dos creditos descentralizados entre 
unidades gestoras vinculadas a unidades orcamentarias distintas, 
no ambito da mesma secretaria ou órgão equivalente, recebidos ao 
longo do exercício para despesas correntes.

Devedor

5.2.2.2.1.01.04.00
PROVISÕES RECEBIDAS-CAPITAL-
MESMA UO

Compreende os valores dos creditos descentralizados entre 
unidades gestoras pertencentes a mesma unidade orçamentária,no 
ambito da propria secretaria ou órgão equivalente, recebidos ao 
longo do exercício para despesas de capital

Devedor

5.2.2.2.1.01.05.00
PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA 
DE CONTINGÊNCIA

Compreende os valores dos créditos referentes a reserva de 
contingência descentralizados na abertura do orçamento ou por 
movimentação dentro da mesma UO.

Devedor

5.2.2.2.1.02.00.00
PROVISÃO RECEBIDA - UO 
DISTINTAS-MESMO ORGÃO

Compreende os valores dos creditos descentralizados das unidades 
orcamentarias/UG para outras unidades orçamentárias/UG no 
ambito da propria secretaria ou órgão equivalente, recebidos ao 
longo do exercício.

Devedor

5.2.2.2.1.02.03.00
PROVISÃO RECEBIDA-
CORRENTES-UO DISTINTAS-
MESMO ÓRGÃO

Compreende o valor referente a movimentação de creditos 
decorrentes de recebimento ou de transferencia entre UG de UO 
distintas pertencentes a um mesmo órgão ou entidade, referente às 
despesas correntes.

Devedor
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5.2.2.2.1.02.04.00
PROVISÃO RECEBIDA-CAPITAL-
UO DISTINTAS-MESMO ÓRGÃO

Compreende o valor referente a movimentação de creditos 
decorrentes de recebimento ou de transferencia entre UG de UO 
distintas pertencentes a um mesmo órgão ou entidade, referente às 
despesas de capital.

Devedor

5.2.2.2.2.00.00.00
DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA 
DE CREDITOS - DESTAQUE

Compreende a descentralização do credito inicial ou adicional 
recebido de unidades ou órgãos pertencentes a ministérios, 
secretarias e órgãos equivalentes distintos ou entre estes e 
entidades da administração indireta

Devedor

5.2.2.2.2.03.00.00
DESTAQUE RECEBIDO - 
CORRENTES

Compreende o valor referente a movimentação de creditos 
decorrentes de recebimento ou de transferencia de outros órgãos e 
entidades de igual ou de diferente unidade orcamentaria, referente 
às despesas correntes.

Devedor

5.2.2.2.2.04.00.00 DESTAQUE RECEBIDO - CAPITAL

Compreende o valor referente a movimentação de creditos 
decorrentes de recebimento ou de transferencia de outros órgãos e 
entidades de igual ou de diferente unidade orcamentaria referente 
às despesas de capital.

Devedor

5.2.2.2.2.07.00.00
DESTAQUE RECEBIDO POR 
NÚMERO DE DOCUMENTO

Compreende o somatório dos valores referentes a destaque 
recebido por número de NDD.

Devedor

5.2.2.2.2.99.00.00
CONTRAPARTIDA DE DESTAQUE 
RECEBIDO POR Nº DE 
DOCUMENTO

Compreende o somatório dos valores dos destaques recebidos por 
número de NDD.

Credor

5.2.2.2.9.00.00.00
OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES 
DE CRÉDITOS

Compreende as movimentações de créditos recebidos por cisão, 
fusão, extinção, compensação e outras transações.

Devedor
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5.2.2.2.9.01.00.00
CRÉDITOS RECEBIDOS POR 
FUSÃO, CISÃO OU EXTINÇÃO - 
INTERNOS

Registra o valor dos creditos recebidos por descentralizacao interna 
decorrentes de fusao, cisao ou extincao de orgaos, entidades ou 
UG's durante o exercício.

Devedor

5.2.2.2.9.02.00.00
CRÉDITOS RECEBIDOS POR 
FUSÃO, CISÃO OU EXTINÇÃO - 
EXTERNOS

Registra o valor dos creditos recebidos por descentralizacao interna 
decorrentes de fusao, cisao ou extincao de orgaos, entidades ou 
ug's durante o exercício.

Devedor

5.2.2.3.0.00.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO
Compreende o somatório relativos às dotações detalhadas relativas 
a cada ação orçamentária (projeto, atividade ou operações 
especiais).

Devedor

5.2.2.9.0.00.00.00
OUTROS CONTROLES DA 
DESPESA ORCAMENTARIA

Compreende o somatório dos valores das despesas pré-
empenhadas e empenhadas por detalhamento específico.

Devedor

5.2.2.9.1.00.00.00
CONTROLE DE RESERVAS 
ORCAMENTARIA-CDD

Compreende o somatorio das dotações orçamentárias autorizadas 
no exercício (dotação incial e créditos adicionais) para efeito de 
controle das reservas realizadas no exercício.

Devedor

5.2.2.9.1.01.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-CDD
Compreende a dotação inicial autorizada na lei orcamentaria anual 
e os créditos adicionais aprovados, para efeito de controle das 
reservas realizadas no exercício.

Devedor

5.2.2.9.1.01.01.00 CREDITO INICIAL - CDD
Compreende os valores pertinentes aos créditos inicialmente 
aprovados para dar suporte a execução orçamentária, para efeito 
de controle das reservas realizadas no exercício.

Devedor

5.2.2.9.1.01.02.00 CRÉDITOS ADICIONAIS - CDD
Compreende os créditos adicionais autorizados no exercício, para 
efeito de controle das reservas realizadas no exercício.

Devedor

5.2.2.9.1.01.03.00
CORREÇÃO DO ORÇAMENTO - 
CDD

Compreende os créditos adicionais autorizados no exercício, para 
efeito de controle das reservas realizadas no exercício.

Devedor
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5.2.2.9.1.01.04.00
(-
)CANCELAMENTO/REMANEJAMEN
TO DE DOTAÇÃO - CDD

Registra o cancelamento / remanejamento de dotações para 
abertura de creditos adicionais.

Credor

5.2.2.9.1.01.04.01
ALTERAÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA - CDD

Registra os valores dos creditos orcamentarios indisponiveis para 
execução da despesa, por medida de veto, contingenciamento ou 
contenção, e posteriormente canceladas, nos casos regularmente 
previstos.

Devedor

5.2.2.9.1.01.04.02
(-)ALTERAÇÃO DO QUADRO DE 
DETALHAMENTO DA DESPESA - 
CDD

Registra a movimentação dos creditos por acrescimo ou redução 
decorrente de alteração do quadro de detalhamento de despesas - 
QDD.

Devedor

5.2.2.9.1.01.04.09 (-) REDUÇÃO - CDD
Registra o valor da redução da dotação devido a alteração da lei 
orçamentária em virtude de remanejamento - CDD

Credor

5.2.2.9.1.03.00.00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS 
RECEBIDOS - CDD

Compreende o somatorio dos valores dos recebimentos de creditos 
orcamentarios atraves de destaque, provisão ou por fusão, cisão ou 
extinção de unidades.

Devedor

5.2.2.9.1.03.01.00
DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE 
CRÉDITOS-PROVISÃO-CDD

Compreende os valores dos creditos descentralizados das unidades 
orcamentarias para as unidades administrativas sob sua jurisdição 
ou entre estas, no ambito do proprio ministerio, secretaria ou órgão 
equivalente, recebidos ao longo do exercício.

Devedor

5.2.2.9.1.03.02.00
DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA 
DE CRÉDITOS-DESTAQUE-CDD

Compreende a descentralização do credito inicial ou adicional 
recebido de unidades ou órgãos pertencentes a ministerios, 
secretarias e órgãos equivalentes distintos ou entre estes e 
entidades da administração indireta.

Devedor
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5.2.2.9.1.08.00.00
CONTROLE DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIOS 
FUTUROS

Compreende o somatório dos valores reservados por SRD para 
controle de dotação orçamentária a sere incluídas em exercícios 
futuros.

Devedor

5.2.2.9.2.00.00.00
RECEITAS ARRECADADAS 
CONTROLADAS PELO TESOURO 
ESTADUAL

Compreende o valor das receitas arrecadadas no exercício e os 
saldos remanescentes de exercícios anteriores controladas pelo 
Tesouro Estadual

Devedor

5.2.2.9.2.01.00.00
RECEITAS ARRECADAS NO 
EXERCÍCIO

Compreende o valor das receitas arrecadadas no exercício 
controladas pelo Tesouro Estadual

Devedor

5.2.2.9.2.02.00.00
RECEITAS ARRECADAS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Compreende o valor dos saldos remanescentes de exercícios 
anteriores das receitas controladas pelo Tesouro Estadual.

Devedor

5.2.2.9.4.00.00.00
CONTROLE DA EXECUÇÃO DA 
DESPESA DETALHADA

Compreende o valor das despesas e das liquidações de rp´s não 
processados executadas no exercício detalhadas até o nível de 
subelemento.

Devedor

5.2.2.9.4.01.00.00 DESPESA LIQUIDADA DETALHADA
Compreende o valor das despesas executadas no exercício 
detalhadas até o nível de subelemento.

Devedor

5.2.2.9.4.02.00.00
RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS LIQUIDADOS

Compreende o valor das liquidações de restos a pagar não 
processados executadas no exercício detalhadas até o nível de 
subelemento.

Devedor

5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Compreende o somatório relativo ao valor da inscrição das 
despesas empenhadas e não pagas.

Devedor

5.3.1.0.0.00.00.00
INSCRIÇÃO DE RP NAO 
PROCESSADOS

Compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar 
não-processados relativos às despesas empenhadas e não 
liquidadas.

Devedor
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5.3.1.1.0.00.00.00
RP NAO PROCESSADOS 
INSCRITOS

Compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar 
não-processados relativos às despesas empenhadas e não 
liquidadas até o ultimo dia do exercício financeiro.

Devedor

5.3.1.1.1.00.00.00
RP NAO PROCESSADOS 
INSCRITOS

Compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar 
não-processados relativos às despesas empenhadas e não 
liquidadas até o ultimo dia do exercício financeiro. .

Devedor

5.3.1.1.1.01.00.00
RP NAO PROCESSADOS A 
LIQUIDAR - INSCRITOS

Registra os valores inscritos em restos a pagar não-processados a 
liquidar relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o 
ultimo dia do exercício financeiro.

Devedor

5.3.1.1.1.02.00.00
RP NAO PROCESSADOS EM 
LIQUIDAÇÃO - INSCRITOS

Registra os valores inscritos em restos a pagar não-processados em 
liquidação relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até 
o ultimo dia do exercício financeiro.

Devedor

5.3.1.2.0.00.00.00
RP NAO PROCESSADOS - 
EXERCICIOS ANTERIORES AO 
IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Compreende os valores de restos a pagar não processados relativo 
a exercícios anteriores ao imediatamente anterior que não foram 
cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Devedor

5.3.1.2.1.00.00.00

RP NÃO PROCESSADOS - 
LIQUIDADOS - PRINCIPAL - 
EXERCÍCIOS ANTERIORES AO 
IMED ANTERIOR

Registra o valor de restos a pagar não processados liquidados 
relativo a exercícios anteriores que não foram cancelados porque 
tiveram seu prazo de validade prorrogado, parcela Principal.

Devedor

5.3.1.2.2.00.00.00

RP NÃO PROCESSADOS - 
LIQUIDADOS - CONSIGNAÇÕES - 
EXERC. ANTERIORES AO IMED 
ANTERIOR

Registra o valor de restos a pagar não processados liquidados 
relativo a exercícios anteriores que não foram cancelados porque 
tiveram seu prazo de validade prorrogado, parte das Consignações.

Devedor
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5.3.1.6.0.00.00.00
RP NAO PROCESSADOS 
RECEBIDOS POR 
TRANSFERENCIA

Registra o valor da transferência de restos a pagar não 
processados decorrente de transformação, cisão, fusão e extinção 
de órgãos ou UG.

Devedor

5.3.1.7.0.00.00.00
RP NAO PROCESSADOS - 
INSCRIÇÃO NO EXERCICIO

Registra o valor das despesas empenhadas inscritas no exercício 
como Restos a Pagar não processados...

Devedor

5.3.1.7.1.00.00.00
RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 
EXERCÍCIO

Registra o valor das despesas empenhadas inscritas no exercício 
como restos a pagar não processados.....

Devedor

5.3.1.7.1.01.00.00
RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS A LIQUIDAR - 
INSCRITOS

Registra o valor das despesas empenhadas inscritas no exercício 
como restos a pagar não processados, a liquidar.No final do 
exercício o saldo desta conta será transferido para 
5.3.1.1.1.01.00.00.

Devedor

5.3.1.7.1.02.00.00
RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 
INSCRITOS

Registrar o valor das despesas empenhadas e liquidadas referentes 
a consignatária, inscrição no exercício em Restos a Pagar Não 
processados. No final do exercício, na carga de saldo, o saldo desta 
conta será transferido para 5.3.2.1.1.02.00.00.

Devedor

5.3.2.0.0.00.00.00
INSCRIÇÃO DE RP 
PROCESSADOS

Compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar 
processados

Devedor

5.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS

Registra o somatório dos valores inscritos em restos a pagar 
processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não 
pagas no exercício financeiro em que foi empenhado, No final do 
exercício o saldo existente nesta conta será transferido para a 
5.3.2.2.0.00.00.00.

Devedor
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5.3.2.1.1.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS

Registra o somatório dos valores inscritos em restos a pagar 
processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não 
pagas no exercício financeiro em que foi empenhado, No final do 
exercício o saldo existente nesta conta será transferido para a 
5.3.2.2.0.00.00.00....

Devedor

5.3.2.1.1.01.00.00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS - 
PRINCIPAL

Registra os valores inscritos em restos a pagar processados 
relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no 
exercício financeiro em que foi empenhado relativo ao principal

Devedor

5.3.2.1.1.02.00.00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS - 
CONSIGNAÇÕES

Registra os valores inscritos em restos a pagar processados 
relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no 
exercício financeiro em que foi empenhado relativo às 
consignações.

Devedor

5.3.2.2.0.00.00.00
RP PROCESSADOS - EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra os valores de restos a pagar processados relativos às 
despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício 
financeiro subseqüente

Devedor

5.3.2.2.1.00.00.00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS - 
PRINCIPAL - EXERCÍCIOS 
ANTERIORES AO IMED ANTERIOR

Registra os valores inscritos em restos a pagar processados 
relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no 
exercício financeiro em que foi empenhado relativo ao principal.

Devedor

5.3.2.2.2.00.00.00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS - 
CONSIGNAÇÕES - EXERC. 
ANTERIORES AO IMED ANTERIOR

Registra os valores inscritos em restos a pagar processados 
relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no 
exercício financeiro em que foi empenhado relativo às 
consignações..

Devedor
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5.3.2.6.0.00.00.00
RP PROCESSADOS RECEBIDOS 
POR TRANSFERENCIA

Registra o valor da transferência de restos a pagar processados 
decorrente de transformação, cisão, fusão e extinção de órgãos ou 
UG´s.

Devedor

5.3.2.7.0.00.00.00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO 
NO EXERCÍCIO

Registrar o valor das despesas empenhadas inscritas no exercício 
como restos a pagar processados.....

Devedor

5.3.2.7.1.00.00.00
RESTOS A PAGAR 
PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 
EXERCÍCIO

Registra o valor das despesas empenhadas inscritas no exercício 
como restos a pagar processados, a ser transferido no exercício 
seguinte para a conta 53210000000...

Devedor

5.3.2.7.1.01.00.00
RESTOS A PAGAR 
PROCESSADOS - PRINCIPAL

Registrar o valor das despesas empenhadas e liquidadas referentes 
ao principal, inscrição no exercício em Restos a Pagar processados. 
No final do exercício, na carga de saldo, o saldo desta conta será 
transferido para 5.3.2.1.1.01.00.00.

Devedor

5.3.2.7.1.02.00.00
RESTOS A PAGAR 
PROCESSADOS - CONSIGNAÇÃO

Registrar o valor das despesas empenhadas e liquidadas referentes 
as consignatárias, inscrição no exercício em Restos a Pagar 
processados. No final do exercício, na carga de saldo, o saldo desta 
conta será transferido para 5.3.2.1.1.02.00.00.

Devedor

18/18


